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EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2021  

FORMAÇÃO DE LISTA TRÍPLICE PARA FINS DE NOMEAÇÃO DE 
REPRESENTANTE TITULAR E SUPLENTE DO CRC/PI NO  

CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO DE TERESINA 
 
A Presidente do CRC/PI, Regina Cláudia Soares do Rego Pacheco, comunica a 
todos os profissionais de contabilidade, registrados nesse regional, sobre a abertura 
do processo de eleição para formação de lista tríplice para fins de nomeação do 
representante da classe contábil como membro do Conselho de Contribuintes do 
Município de Teresina, com respectivo suplente, com mandato de dois anos. 
 
DOS REQUISITOS: Conforme Resolução CRC/PI nº 495/2017, poderão participar 
da lista tríplice todos os profissionais da contabilidade registrados neste CRC/PI, 
estando regular e sem penalidades ou débito de qualquer natureza, com mais de 04 
(quatro) anos de registro ativo, sem antecedentes fiscalizatórios, com reputação 
ilibada e, com comprovada experiência e conhecimento tributário. 
  
DAS INSCRIÇÕES: De 13/05/2021 à 17/05/2021 
O profissional interessado deverá enviar para crcpi@crcpi.org.br, (assunto: Lista 
Tríplice Conselho do Contribuinte PMT), requerimento assinado, manifestando 
expressamente seu interesse em participar do pleito e, currículo vitae em anexo. 
(Atenção: é de responsabilidade do interessado acompanhar e comprovar a entrega 
de todos os documentos). 
 
DA SELEÇÃO E FORMAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE: O processo terá duas fases: 1 – 
Candidatura do contabilista; 2 – Votação pelo Plenário do CRC/PI, que escolherá por 
meio de eleição direta, dentre os profissionais habilitados, três nomes para 
composição da citada lista.  
 
DOS IMPEDIMENTOS: Fica impedido de participar desta seleção o profissional que 
participa ou participou como membro efetivo ou suplente do Conselho de 
Contribuintes do Município de Teresina, do Tribunal Administrativo de Recursos 
Fiscais-TAF ou de Vogal da Junta Comercial do Estado do Piauí, representando o 
Conselho Regional de Contabilidade do Piauí nos últimos 04 (quatro) anos. 
 
 

Teresina(PI), 07 de maio de 2021. 
 
 

Contadora Regina Cláudia Soares do Rego Pacheco 
Presidente do CRC/PI 

 


